W czwartek, 14 lutego, już od rana czuło się
w szkole lekkie podekscytowanie – każdy
pragnął (chociaż nie każdy się do tego
przyznawał…) dostać walentynkę, bo któż nie
marzy o prawdziwej, wielkiej miłości… Kartki
z wyznaniami miłosnymi i wyrazami sympatii
roznosiły organizatorki poczty walentynkowej –
uczennice klasy 2b.
Bardzo miłym akcentem tego dnia był
program
artystyczny
przygotowany
przez
młodzież z Koła Kultury Żywego Słowa
i szkolnego zespołu muzycznego. Zgromadzonej
w auli publiczności zaprezentowane zostały
scenki miłosne ze znanych filmów (Casablanca,
To właśnie miłość, Szkoła uczuć i Pamiętnik)
oraz piosenki: You give me something, Piosenka

księżycowa, I don't wanna miss a thing, Pasażer
i I just called to say i love you.

Koncert walentynkowy prowadziła
Milena Przybyszewska (1a1)

W scence z filmu To właśnie
miłość wystąpili: Julia Stolpa,
Michał
Figura
i
Kacper
Konieczny

Ania Biernacka i Kuba Charzyński
w scence z filmu Casablanca

Fragment Szkoły uczuć zaprezentowali
Ania Egier i Janek Bałdyga

Eliza Kozłowska i Mateusz Bąk
przedstawili dialog z filmu Pamiętnik

Występ szkolnego zespołu muzycznego

W czwartek, 28 II 2013 r., odbył się
w naszej szkole etap diecezjalny XXIII
Olimpiady Teologii Katolickiej pt. „Święci

Apostołowie Piotr i Paweł – urząd
i charyzmaty w Kościele”. Wzięło w nim Ks. dr Marek Wilczewski i uczestnicy olimpiady
udział
41
uczniów
ze
szkół
ponadgimnazjalnych
z
terenu
diecezji
płockiej.
Etap diecezjalny olimpiady poprowadził
ks. dr Marek Wilczewski – pracownik
Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej
Płockiej.
Uczniowie pisali test z wiedzy teologicznej,
w którym musieli m.in. dopisać brakujące
wyrazy
cytatów
biblijnych,
wskazać
postacie z Ewangelii lub wykazać się
znajomością wydarzeń religijnych.

Młodzież rozwiązywała test w auli szkolnej

Naszą szkołę reprezentowali: Marta
Cendrowska (1a1), Monika Kucharzak
(2a) i Cezary Bojanowski (2b), których
opiekunami byli ks. Łukasz Chruściel
i katecheta p. Sławomir Kowalski. Na
zdj. z ks. dr. Andrzejem Krasińskim dyrektorem Wydziału Katechetycznego
Kurii Diecezjalnej Płockiej

W oczekiwaniu na wyniki olimpiady jej uczestnicy i opiekunowie obejrzeli krótkie
przedstawienie bazujące na motywie tożsamości przygotowane przez młodzież naszej
szkoły pod kierunkiem polonistki – p. Marty Domańskiej i katechety – p. Sławomira
Kowalskiego.
I Arahja: Krzysiek Kryjak
Konferansjerki:
Lena Rajewska i Iga Szabat
II Wolność kocham
i rozumiem: Marlena Sajnog
1. Dorosłe dzieci: Marta
Dychto
2. Jest tyle rzeczy do
zrobienia: Ala Marczewska
3. Wtorki z Morriem: Krzysiek
Kryjak i Maciej First
III Moja i twoja nadzieja: Asia
Kacprowska i Krzysiek Kryjak
4. Samotny mężczyzna,
Mentalista: Marta
Archutowska, Maciek First
i Piotr Kmieć
IV Nad przepaścią: Karolina
Szparadowska
5. Biegnij, Lola, biegnij:
Marlena Jasińska
i Eryk Kunkowski
6. Miłość: Ala Guzowska
7. Dexter: Maciek
Andrzejczyk
i Kacper Krysiak
V Partyzant: Kryspin Zalewski

Pierwsze miejsce w etapie diecezjalnym XXIII Olimpiady Teologii Katolickiej zajęła
Agata Nowicka z LO im. T. Kościuszki w Gostyninie, na drugim miejscu znalazła się
Kinga Kobylińska z LO M. Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim, natomiast
trzecia była Marta Nejman z LO im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku.
Trzy finalistki etapu diecezjalnego będą reprezentować diecezję płocką w finale
ogólnopolskim.

Gościem etapu diecezjalnego
OTK była pani Agata
Pawłowska - dyrektor
ciechanowskiej Delegatury
Kuratorium Oświaty

Nagrody wręczył finalistkom dyrektor Wydziału Katechetycznego
Kurii Diecezjalnej Płockiej ks. dr Andrzej Krasiński

12 marca 2013 r.

w auli szkolnej odbyło się
spotkanie z panią Anną Ścigaj – córką jednego z „żołnierzy
wyklętych”. Spotkanie miało związek z obchodami święta
przypadającego na dzień 1 marca - Narodowego Dnia Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”, czyli tych, którzy po zakończeniu wojny
nie złożyli broni, lecz podjęli walkę z reżimem komunistycznym.
Wspomnień i refleksji z nimi związanych wysłuchali uczniowie
z klas 1b1, 1b2 i 2c1.

W klimat epoki wprowadził młodzież
pan dyrektor Ryszard Buczyński

Słowo wstępne wygłosił pan
dyrektor
Ryszard
Buczyński,
który – jako historyk – przybliżył
młodzieży
sytuację
polityczną
w Polsce po zakończeniu II wojny
światowej z naciskiem na losy
żołnierzy,
w
czasie
wojny
walczących z Niemcami, a po jej
zakończeniu
znajdujących
się
w opozycji do nowej władzy
(przez co oni sami i ich rodziny
byli represjonowani).

Pani Anna Ścigaj, przypominając
żołnierzy
Armii
Krajowej
i opowiadając o swoim ojcu,
wykorzystała archiwum domowe
– zdjęcia
i dokumenty, które
wprowadziły uczniów w klimat
trudnych, ale bardzo ciekawych
czasów powojennych.

Spotkanie odbyło się w auli szkolnej

Pani Anna Ścigaj

W dniach 16-23 marca 2013 r. odbyła się rewizyta grupy uczniów z Dollard College
z Winschoten w Holandii. Tym razem 12 uczniów polskich gościło 12 uczniów
z Holandii, którzy przyjechali pod opieką nauczycielek: Edith Konijn i Loes Groen.
Opiekunem tegorocznej wymiany ze strony polskiej był nauczyciel języka angielskiego pan Adam Kasprzykowski.

Po powitaniu w auli szkolnej młodzież
holenderska poznawała szkołę

Młodzież holenderska i polska kontynuowała projekt zainicjowany jesienią w Holandii,
polegający na opracowaniu lekcji języka angielskiego oraz przeprowadzeniu jej
w pierwszych klasach gimnazjum. Temat lekcji miał dotyczyć tożsamości europejskiej.
Uczniowie zostali podzieleni na cztery zespoły – każdy z nich wybrał dla siebie zakres
tematyczny spośród następujących: geografia, polityka, kultura i życie codzienne.

Praca w grupach polsko-holenderskich

W sumie przeprowadzone zostały 4 lekcje
w grupach językowych z klas 1w i 1z.
Uczestnicy projektu zrealizowali zajęcia,
wykorzystując różne pomoce dydaktyczne,
w tym projektory, laptopy, gry językowe,
quizzy itp. Po przeprowadzonych zajęciach
poszczególne zespoły nie tylko zostały
ocenione przez nauczycieli, ale dokonały
także samooceny.

Lekcje w klasach gimnazjalnych

Podsumowanie projektu miało miejsce podczas apelu dla klas pierwszych liceum i trzecich
gimnazjum, który też oficjalnie zakończył wymianę.

Apel podsumowujący wymianę odbył się w auli szkolnej

Tradycyjnie pobyt Holendrów w Polsce wiązał się również z różnymi atrakcjami.
Pierwszego dnia wszyscy uczniowie wzięli udział w krótkich warsztatach tańca
nowoczesnego, co pozwoliło im się zrelaksować po wyczerpujących zajęciach
wprowadzających. We wtorek, 19 III, uczestnicy wymiany udali się na całodniową
wycieczkę do Torunia, gdzie zwiedzili Stare Miasto, obejrzeli seans w języku angielskim
w Planetarium i uczestniczyli w warsztatach uczących wypieku pierników według
staropolskiej tradycji. 21 III, po południu, odbyła się wycieczka do Warszawy, do
Centrum Nauki Kopernik, gdzie w interaktywny sposób można się zapoznać
z ciekawostkami ze świata nauki. Niestety zimowa aura (obfity śnieg i porywisty wiatr)
nie pozwoliły na zwiedzanie starówki warszawskiej.

Warsztaty tańca nowoczesnego
w Miejskim Centrum Kultury

W piątek, 22 marca 2013 r., odbyły się w naszej szkole wybory do Zarządu
Samorządu Uczniowskiego, do którego kandydowali:
• z gimnazjum: Michał Borawski (2z), Michał Kierzkowski (2w) i Michał Piotrowski (2w)
• z liceum: Adrianna Babiżewska (2b), Karolina Czop (1a3), Aleksandra Milewska (1a2),
Mikołaj Mucha (2f), Grzegorz Pełka
(2d), Milena Przybyszewska (1a1),
Iza Sobocka (2f), Jakub Szewczak
(2a) i Michał Wawrzyński (1a3).
Organizacją
wyborów
zajęła
się
szkolna komisja wyborcza w składzie:
Hubert Szczech (2a) – przewodniczący,
Olga
Sobocka
(3a),
Przemysław
Ostrowski (3c), Patrycja Wierciszewska
(2f), Marcin Lewandowski (2a), Anna
Egier (1a3), Klaudia Szacherska (1a3)
i Joanna Kacprowska (3z).
Lokal wyborczy przygotowany został
w sali nr 17.

Nad
prawidłowym
przebiegiem
wyborów
czuwał przewodniczący komisji Hubert Szczech

Uprawnionych do głosowania było
814 uczniów. W głosowaniu wzięło
udział 427 uczniów, ważnych głosów
oddano 417.
Po podliczeniu głosów oddanych na
poszczególnych
kandydatów
Komisja
Wyborcza ogłosiła wyniki wyborów - do
Zarządu SU weszli: Iza Sobocka (197
głosów), Aleksandra Milewska (171 gł.),
Grzegorz Pełka (143 gł.), Milena
Przybyszewska (142 gł.), Mikołaj Mucha
(134 gł.) oraz przedstawiciel gimnazjum
– Michał Piotrowski ( 173 gł.)
Głosowanie w lokalu wyborczym

22 marca 2013 r., po raz drugi w bieżącym roku szkolnym, pod naszą
szkołą zaparkował ambulans do pobierania krwi Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Warszawie.
Przygotowania do zbiórki odbyły się
kilka dni wcześniej. Organizowaniem
wszelkich formalności oraz promocją
zbiórki zajmowały się uczennice:
Iwona Gocejna, Aleksandra Balcerzak,
Natalia Sawicka, Łucja Gołębiewska
(po raz ostatni, bo są tegorocznymi
maturzystkami) oraz gimnazjalistki:
Joanna
Kacprowska,
Natalia
Sychowicz, Marta Dychto, Weronika
Niemirska,
Aleksandra
Tabaka
i Karolina Szparadowska.
Nad całością czuwał katecheta – pan
Organizatorki akcji z załogą ambulansu
Sławomir Kowalski.

Jak zawsze (akcje krwiodawstwa trwają w naszej szkole od 2008 r.) chętnych do
oddania krwi nie brakowało – zgłosiło się 73 pełnoletnich licealistów. Nie wszyscy
jednak do oddania krwi się zakwalifikowali. W sumie uczniowie oddali ponad
14 litrów krwi.

Pobór krwi w ambulansie

25 i 26 III 2013 r. obejrzeliśmy kolejny

spektakl
przygotowany
przez
młodzież
pod
kierunkiem polonistki – pani Marty Domańskiej.
Tym razem twórcy spektaklu zaprosili widzów do
Polski widzianej oczyma artystów XX wieku.
Jakie mamy skojarzenia z Polską? Najczęściej
„Polska” – ale czy rzeczywiście słusznie? – odsyła
nas do frustracji czy poczucia zaprzepaszczonych
szans. Pewnie niezwykle na to istotny wpływ ma
historia – zawsze dramatyczna, poszarpana.
Ale przecież Polska to również kraj możliwości,
często co prawda niewykorzystywanych, ale także
obecnych. To nie tylko bieda i zgorzknienie, ale także
walka o spełnienie marzeń, ambicje i kreatywność.
W końcu wizerunek kraju zależy od jego obywateli –
to oni go kształtują.

W
tematykę
spektaklu
wprowadziła
widzów konferansjerka Angelika Szpręgiel

Okazuje się, że niezwykle trudno znaleźć tekst, w którym jej obraz byłby
optymistyczny, czy przynajmniej – niejednoznaczny. Jeśli już spotykamy Polskę
szczęśliwą, to jest ona motywem komedii romantycznych – a więc mocno
przekłamanym. Znacznie łatwiej znaleźć jej drugą stronę.
A przecież Polska to nie tylko utęskniony kraj romantyków, ale także wartość
niezwykle istotna dla współczesnych Polaków, widzących w niej konkretne
perspektywy. Sztuka jednak bazuje dynamiczniej na jej wizerunku jako kraju
zgorzknienia i (s)traconych złudzeń.
W spektaklu wykorzystano następujące fragmenty utworów literackich i filmów:
• Kto ty jesteś ,Wł. Bełza;
• Bez tytułu, E. Bryll

• Nie pytaj o nią, Obywatel G. C.
• Polsko, M. Peszek

• Naród, któremu się lepiej powiodło,
St. Barańczak

• Oblicze ojczyzny, T. Różewicz
• Modlitwa, M. Hemar
• Pętla, Marek Hłasko

• Ósmy dzień tygodnia, Marek Hłasko
• Dzień świra, reż. Marek Koterski
• Gawęda o ziemi ojczystej,
W. Szymborska

• Myśli, Jan Paweł II

Spektakl rozpoczęła piosenka Arahja
w wykonaniu Krzysztofa Kryjaka

Teksty poetyckie recytowali:
Mateusz Bąk, Jakub Szewczak,
Martyna Małecka, Maciej Andrzejczyk
i Marlena Jasińska

Tradycyjnie obok literatury/filmu, bardzo istotnym
aspektem spektaklu była warstwa muzyczna –
teksty piosenek związane były z tematyką scenek.
Piosenkę zespołu Sztywny Pal Azji Nie gniewaj się
na mnie, Polsko zaśpiewała Karolina Szparadowska,
utwór Ostatnia niedziela zaprezentowała Monika
Kujawska, zaś piosenki Nadzieja oraz Wolność

kocham i rozumiem

zaśpiewali Joanna
Kacprowska i Krzysztof
Kryjak

Fragmenty
„Pętli”
Hłaski
przedstawili:
Mateusz Bąk
i Karol
Kaliściak

Kolejne części spektaklu
zapowiadali konferansjerzy
– Jan Gutkowski i Maciej
First

Karolina Szparadowska

W scenkach z „Ósmego
dnia tygodnia” Marka
Hłaski wystąpili: Oliwia
Bodek i Piotr Kmieć,
Iga Szabat i Maciej
Gralewski oraz Karolina
Szparadowska i Eryk
Kunkowski

Wokalistka
Monika Kujawska

W roli Adasia Miałczyńskiego z filmu „Dzień świra” wystąpił Kryspin Zalewski.
Towarzyszyły mu Angelika Szpręgiel i Iga Szabat

Wokalistka
Joanna
Kacprowska

Piotr Kuta zaprezentował
„Myśli” Jana Pawła II - ich
część poświęcił Papież właśnie
Polsce i stosunkowi do niej
samych Polaków. Słowa:
„Powinniśmy to duchowe
dziedzictwo, któremu na imię
Polska, przyjąć z wiarą,
nadzieją i miłością, abyśmy się
nie zniechęcili, abyśmy nie
podcinali tych korzeni,
z których wyrastamy”

Eliza Kozłowska recytowała
„Gawędę o ziemi ojczystej”
Wisławy Szymborskiej

Spektakl zakończyła piosenka „Wolność kocham i rozumiem”
w wykonaniu Joanny Kacprowskiej i Krzysztofa Kryjaka

Instrumentaliści: Przemysław Jonka (fortepian), Przemysław Sawicki (gitara basowa),
Grzegorz Winosławski (gitara) oraz Michał Wiktorowicz (perkusja)

W sobotę, 6 IV 2013 r., nasze liceum otworzyło swoje drzwi przed
przyszłymi uczniami. Od godz. 10.00 każdy mógł zapoznać się
z ofertą szkoły i obejrzeć jej wnętrze, jak również porozmawiać
z pełniącymi w salach dyżury nauczycielami.
Spotkanie rozpoczął w auli szkolnej pan dyrektor
Ryszard Buczyński, który
przedstawił
prawie 100-letnią tradycję szkoły i jej osiągnięcia, m.in. wysokie miejsca
w rankingu szkół, bardzo dobrą zdawalność egzaminów maturalnych, sukcesy w olimpiadach
i konkursach przedmiotowych. Pan dyrektor przybliżył również zasady naboru do liceum,
propozycje klas na najbliższy rok szkolny oraz harmonogram prac związanych
z przyjmowaniem uczniów do klas pierwszych.

Następnie głos zabrali obecni uczniowie szkoły, którzy gorąco przekonywali potencjalnych
kandydatów, że warto wybrać właśnie ten „ogólniak”.
Przedstawiając kilka
prezentacji przekonywali,
że to wspaniałe miejsce,
które pomaga rozwijać się
na wielu płaszczyznach.
Szczególnie zwracali
uwagę na atut naszego
liceum, jakim jest
organizowanie wymian
międzynarodowych
z uczniami z Niemiec
i Holandii, ale wskazali
także na inicjatywy
realizowane w samej
szkole – uczestnictwo
w kołach zainteresowań,
chórze, zawodach,
olimpiadach oraz kołach
artystycznych
(potwierdzeniem tej
różnorodności
zainteresowań był także
krótki występ muzyczny).
Zaakcentowali, że ZSO sprzyja nie tylko nauce, ale także indywidualnemu rozwojowi, kreując
absolwentów na otwartych, samodzielnych ludzi.
Po spotkaniu w auli szkolnej kandydaci do liceum mogli obejrzeć pracownie przedmiotowe
i porozmawiać z nauczycielami.
Kolejny „dzień otwarty” odbył się w sobotę, 27 IV.

W dniach 8 - 12 kwietnia 2013 r. odbył się Tydzień Języków Obcych i Kultur
Narodów Europy. Każdego dnia uczniowie zapoznawali się ze zwyczajami, zabytkami,
literaturą, kulturą i sztuką krajów, których język nauczany jest w naszej szkole.
Dni Języków Obcych organizowane są już
od ponad 20 lat, co jest związane
z przynależnością naszej placówki do
grona Szkół Stowarzyszonych UNESCO.
Międzynarodowy
rozpoczął Dzień

Tydzień

Języka
i Kultury Niemieckiej.
Korytarze szkolne udekorowane zostały
plakatami przedstawiającymi ważniejsze
zabytki Berlina – można więc było odbyć
swoistą wycieczkę po stolicy Niemiec.
Z radiowęzła rozbrzmiewały
niemieckojęzyczne piosenki.

Wystawa plakatów

Przygotowane zostały również potrawy charakterystyczne
dla kuchni niemieckiej, których można było skosztować na
dużej przerwie.

Plakaty z zabytkami Berlina

Degustacja
potraw
kuchni
niemieckiej

W programie dnia był także pokaz filmów dla wybranych grup języka niemieckiego oraz
dwa konkursy – czytelniczy i quiz o krajach niemieckojęzycznych. W konkursie
czytelniczym, który polegał na rozwiązaniu testu sprawdzającego znajomość treści
wcześniej przeczytanych książek i rozumieniu słownictwa, wzięło udział 8 licealistów
i 6 gimnazjalistów. Najlepsi okazali się: z liceum - Anna Sienkiewicz (1b1), Magdalena
Figura (2d), Adrian Wroński (2a) i Marcin Morawski (1a2), a z
gimnazjum: Iga
Oziemblewska (3w), Magdalena Hajdas (3w) i Rafał Stępkowski (3z). Natomiast w quizie
wzięli udział uczniowie klas 2. gimnazjum – podzieleni na 4-5 osobowe grupy
rozwiązywali test sprawdzający znajomość realiów życia w Niemczech.
Trzy grupy osiągnęły ten sam wynik.
Zwycięzcy konkursu czytelniczego i quizu
otrzymali nagrody i upominki, które
dostarczyły wydawnictwa WSiP i Nowa
Era.

Projekcja filmów:
• ,,Noc w galerii’’ opowiadającym o historii relacji
polsko-niemieckich (projekt pod patronatem
Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
• „Wróżby kumaka”, prod. pol.-niem., reż. Robert
Gliński

Wtorek, 9 IV, poświęcony był

antycznej.

językowi łacińskiemu i kulturze

Uczniowie klas 2. liceum, uczący się języka łacińskiego,
przygotowali z tej okazji spektakl pt. „O sądzie Parysa” oraz
prezentację multimedialną składającą się z krótkich scenek filmowych
przetłumaczonych na język łaciński.

Scenki ze spektaklu

Spektakl
grany był
w języku
łacińskim

Przygotowane
zostały
również
plakaty
ilustrujące
słowa
łacińskie
współcześnie
używane w języku polskim, a także specjalne
wydanie biuletynu poświęconego roli języka
łacińskiego w czasach współczesnych.
W trakcie przerw można było posłuchać
utworów muzycznych: rekonstrukcji antycznych
utworów muzyki greckiej towarzyszącej poezji
oraz pieśni średniowiecznych w dużej części
pisanych po łacinie – „Carmina Burana”.

Plakaty

Kolejnego dnia (10 IV) obchodzony był
Dzień Języka Francuskiego.
W auli szkolnej zaprezentowany został
spektakl teatralny w wersji francuskopolskiej, przygotowany przez uczniów klas
1. i 3. gimnazjum na podstawie powieści
Wiktora Hugo „Nędznicy”.

W spektaklu zagrali uczniowie
z francuskich grup językowych

Scenki ze spektaklu

W pracowni języka francuskiego odbyły się zajęcia
otwarte na temat „De la tête aux pies, czyli od stóp
do głów – frazeologia somatyczna języka polskiego
i francuskiego na wybranych przykładach”.
W okolicznościowej gazetce ukazały się artykuły
licealistek Karoliny Niewiadomskiej (3c) i Joanny
Sobczyńskiej
(2b)
dotyczące
polsko-francuskich
stereotypów.
Przerwy umilały uczniom piosenki francuskie,
których wyboru dokonała Natalia Nowakowska (2d).
Zainteresowani mogli również zapoznać się
z wybranymi cytatami dziedzictwa kulturowego
Francji, które zostały wywieszone na tablicach
wystawowych.
Zajęcia otwarte

Tablica z cytatami

W czwartek, 11 IV, zorganizowany został
Dzień Języka Angielskiego.

W auli szkolnej odbył się apel w trakcie
którego uczestnikom konkursów wiedzy
o krajach anglojęzycznych wręczone zostały
nagrody książkowe ufundowane przez
wydawnictwo Pearson.
Konkurs dla gimnazjalistów

W konkursach wzięło udział 45 uczniów
gimnazjum i 34 licealistów. Nagrody
otrzymali: gimnazjaliści – Piotr Kuta
(3z), Wojciech Borzęcki (2z), Piotr
Walczak (2z), Konrad Dobrzyński (3w),
Jan
Gutkowski
(3z),
Łukasz
Magnuszewski (3z), Filip Zyskowski (3z)
i Aleksandra Bronowska (3w) oraz
licealiści:
Justyna Przedpełska
(2a),
Wojciech Biernacki (2f), Jakub Szewczak
(2a),
Michał
Gryszpanowicz
(2c1),
Barbara Goździkowska (2d) i Michał
Sawicki (2a).

Wręczanie nagród w auli szkolnej

Występ zespołu

Wręczanie nagród

Zespól muzyczny w składzie: Małgosia
Sikorska
(saksofon),
Przemek
Jonka
(fortepian) i Przemek Sawicki (gitara)
zagrali utwory „Use somebody” i "When the
Saints Go Marching In".
Na szkolnym korytarzu pojawiły się
symbole Wielkiej Brytanii – czerwona
budka telefoniczna, double decker, czyli
londyński piętrus, gwardzista królewski
i symbol metra londyńskiego, przy których
można było zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcia.
Symbol metra londyńskiego i budka telefoniczna

Jedną z atrakcji tego dnia
była możliwość zrobienia
sobie zdjęcia
w „mundurze” gwardzisty
czy w „londyńskim
piętrusie”

Na drzwiach pracowni
językowych wywieszone zostały
prace projektowe uczniów –
plakaty tematyczne poświęcone
m.in. brytyjskiej muzyce,
modzie, sportowi, armii czy
zabytkom Londynu.

Plakaty tematyczne

Równie bogaty w atrakcje był

Dzień Języka Rosyjskiego,

który odbył się w piątek, 12 IV.

Już od rana ze szkolnego radiowęzła rozbrzmiewała muzyka
rosyjska. Na korytarzu zorganizowany został pokaz projekcji
multimedialnych dotyczących Rosji np. wyświetlona została
prezentacja symboli narodowych kraju – hymnu i flagi,
prezentacja zabytków Moskwy i Petersburga czy obiektów
sportowych wybudowanych na mające odbyć się w Soczi
w 2014 zimowe igrzyska olimpijskie, można było też
obejrzeć
teledyski
współczesnych
rosyjskich
zespołów
muzycznych.
Przy pracowni językowej ustawiono stoisko
„zrób sobie zdjęcie jako Matrioszka”.

Stoiska projekcji multimedialnych i Matrioszki

W auli szkolnej odbył się natomiast
wernisaż zdjęć „Rosja – czy ją znacie?”
połączony ze słodkim poczęstunkiem.

Wystawa zdjęć

Poczęstunek

Z okazji Dnia Języka Rosyjskiego został również zorganizowany dla uczniów klas 1. i 2. liceum
konkurs wiedzy o Rosji. Najwyższe wyniki w konkursie uzyskali: Agata Wajszczak (2c1),
Michał Sawicki (2a), Justyna Lewandowska (2a), Jarosław Ciski (2b) i Monika Kujawska
(1b1) – nagrodami były słowniki języka rosyjskiego.

Konkurs wiedzy o Rosji

Tydzień Języków Obcych i Kultur Narodów Europy to świetna zabawa dla uczniów, która
uczy kreatywności i aktywności, jest pretekstem do zaprezentowania różnego rodzaju
talentów młodzieży, a jednocześnie to aktywna forma nauczania języków obcych oraz
poznawania języków i kultur, z którymi uczniowie nie mają styczności w toku swoich
codziennych zajęć w szkole.

W dniach 23 – 25 IV 2013 r. 70. uczniów naszego gimnazjum przystąpiło do egzaminu
kończącego kolejny etap edukacji. Egzamin ten jest obowiązkowy dla wszystkich
gimnazjalistów, a jego wyniki są jednym z kryterium przy rekrutacji do szkół
ponadgimnazjalnych.
We wtorek, 23 IV, uczniowie rozwiązywali testy z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz
z języka polskiego.

Oczekiwanie na arkusze egzaminacyjne

W kolejnym dniu gimnazjaliści zmagali się
z zadaniami z zakresu nauk matematycznoprzyrodniczych: o godz. 9.00 odpowiadali na
pytania z chemii, fizyki, geografii i biologii,
a o 11.00 rozwiązywali zadania matematyczne.
Ostatni dzień egzaminów to sprawdzian ze
znajomości języków obcych. Na poziomie
podstawowym 48 uczniów zdawało język
angielski, język rosyjski - 11, niemiecki – 10,
a język francuski – 1 uczeń. Do testów
z języka obcego na poziomie rozszerzonym
przystąpiło 61 gimnazjalistów.
Teraz już tylko pozostaje czekać na
wyniki egzaminu, które będą ogłoszone
w czerwcu.

Egzamin gimnazjalny

26 kwietnia 2013 r. z okazji Światowego Dnia Zdrowia
szkolne koło PCK pod kierunkiem pani Jolanty Rutkowskiej
przygotowało apel, na którym aktorzy grali scenki ukazujące
między innymi choroby takie jak: zawał serca, padaczka,
cukrzyca, czy udar słoneczny. Zaproszone panie doktor po
każdej scence omawiały sposoby udzielania pierwszej pomocy
w przypadku danej choroby, jak też i sposoby opatrywania ran.

W tematykę apelu wprowadziły
publiczność uczennice klasy 3z Ola Tabaka i Milena Dziełakowska

Scenka
obrazująca
padaczkę
i skręcenie
kostki

Po każdej scence obrazującej chorobę lub uraz pani doktor omawiała sposoby udzielania pierwszej pomocy

Zespół szkolny przygotował dwie piosenki: „Do kołyski” zespołu Dżem i „Payphone” zespołu
Maroon 5.

Występ zespołu muzycznego

W piątek, 3 maja 2013 r., poczty sztandarowe
liceum i gimnazjum, dyrekcja oraz uczniowie klas
1. gimnazjum wraz z wychowawcami uczestniczyli
w
uroczystościach
222.
rocznicy
uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.
Po mszy św. w kościele św. Michała Archanioła
odbył się skrócony (ze względu na deszczową aurę)
przemarsz pod pomnik Konstytucji 3 Maja przy
ulicy Płockiej. Tam delegacje złożyły wieńce.

Uroczystość w kościele św. Michała Archanioła

Przemarsz ul. Płocką i złożenie wiązanki kwiatów
przed pomnikiem Konstytucji 3 Maja

We wtorek, 7 maja 2013 r., o godz. 9.00 obowiązkowym egzaminem pisemnym z języka
polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się Matura ’2013. W naszej szkole przystąpiło
do niej 222 tegorocznych absolwentów (99,55% uprawnionych).
W części pierwszej matury z języka
polskiego sprawdzana była umiejętność
czytania ze zrozumieniem - zdający
egzamin musieli odpowiedzieć na pytania
do zamieszczonego w arkuszu tekstu
popularnonaukowego Tomasza Rożka „44
zera” o wszechświecie.
Druga
część
to
dwa
tematy
wypracowania do wyboru - jeden dotyczył
roli autorytetu w społeczeństwie na
podstawie
"Przedwiośnia"
Stefana
Żeromskiego, a drugi wymagał analizy
porównawczej
"Glorii
victis"
Elizy
Orzeszkowej
i
"Mazowsza"
Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego.

Następnego dnia (8 V) wszyscy maturzyści zdawali obowiązkowy egzamin z matematyki na
poziomie podstawowym. W kolejnych dniach odbywały się egzaminy z:
9 V – języka angielskiego – poziom podstawowy
(189 os.) i rozszerzony (95 os.)
10 V – matematyki – poziom rozszerzony (116
os.) i języka polskiego – poziom rozszerzony (40 os.)
13 V – wiedzy o społeczeństwie – poziom
podstawowy (9 os.) i rozszerzony (56 os.)
14 V – chemii – poziom podstawowy (6 os.),
poziom rozszerzony (65 os.) oraz geografii –
poziom podstawowy (3 os.) i rozszerzony (43 os.)
17 V – biologii – poziom podstawowy (8 os.),
poziom rozszerzony (76 os.) oraz historii – poziom
podstawowy (14 os.) i rozszerzony (16 os.)
20 V – fizyki – poziom podstawowy (21 os.)
i rozszerzony (73 os.)
21 V – języka niemieckiego – poziom
podstawowy (16 os.) i rozszerzony (5 os.)
22 V – historii sztuki – poziom rozszerzony
(3 os.)
23 V – języka rosyjskiego – poziom
podstawowy (45 os.) i rozszerzony (24 os.)
24 V – języka francuskiego – poziom
podstawowy (4 os.) i rozszerzony (1 os.)
27 V – języka hiszpańskiego – poziom
podstawowy (2 os.)
W sumie uczniowie zdawali średnio
6 egzaminów (6,18)

Ustna część matur z języka polskiego i wybranego języka obcego trwała w naszej szkole od 10
do 23 maja – przeszło ją pomyślnie 99,09 % zdających.
222 osoby zdające język polski uzyskały średni wynik równy 13,99/20 punktów możliwych
do uzyskania (69,95%).
Język angielski zdawało 177 osób – śr. 22,93/30 (76,43 %)
Język francuski zdawały 2 osoby – śr. 27/30 (90%)
Język niemiecki zdawało 5 osób – śr. 27,4/30 (91,33%)
Język rosyjski zdawało 38 osób – śr. 26,74/30 (89,13%)
Wyniki części pisemnej matur zostaną ogłoszone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną
28 czerwca 2013 r.

Maturzyści’ 2013

W dniu 13 maja 2013 roku Ambasador Federacji
Rosyjskiej w Polsce Aleksander Aleksiejew spotkał się
z
organizatorami
i
finalistami
Olimpiady
Języka
Rosyjskiego. W spotkaniu uczestniczył uczeń naszego liceum
– Adrian Wierzchowski (2c1), który jest tegorocznym
laureatem tej olimpiady.
Witając przybyłych gości Ambasador A. Aleksiejew
przedstawił ocenę aktualnego stanu stosunków polsko –
rosyjskich. Pozytywnie odniósł się do rozwoju dwustronnej
współpracy w obszarze kultury czego dowodem są liczne
imprezy prezentujące dorobek kultury Rosji w naszym kraju
i podobnie na zasadach wzajemności przeprowadzane
w Rosji imprezy przedstawiające polską kulturę. Podkreślił
stale rozwijającą się współpracę rosyjskiej i polskiej
młodzieży czego potwierdzeniem są liczne konferencje,
sympozja, festiwale, konkursy, a także wakacyjne obozy
i spotkania.

Adrian przed ambasadą Rosji
w Warszawie

Prof. Antoni Semczuk – Przewodniczący Krajowego Komitetu Organizacyjnego Olimpiady
Języka Rosyjskiego przedstawił bogaty dorobek tego przedsięwzięcia w Polsce. Szczegółowo
omówił przebieg i rezultaty tegorocznej edycji. Przedstawił obecnych na spotkaniu
organizatorów olimpiady w poszczególnych województwach oraz uczestniczących laureatów.
Ambasador Aleksander Aleksiejew podkreślił
duże znaczenie Olimpiady Języka Rosyjskiego
oraz pogratulował organizatorom i wszystkim
uczestnikom
pomyślne przeprowadzenie tej
ważnej
imprezy.
Gospodarz
spotkania
oprowadził przybyłych gości po obiektach
Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie.

Wnętrza ambasady

W poniedziałek, 27 maja 2013 r., z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka Samorząd
Uczniowski zorganizował w szkole warsztaty. Uczniowie mieli do wyboru 7 sal filmowych,
w których filmy były podzielone według gatunków (komedie romantyczne, komedie polskie,
komedie zagraniczne, kino polskie, horror, film historyczny, dramat), zajęcia z tańca
towarzyskiego i hip hopu, zorganizowane przez szkołę tańca Skorp Dance Studio, warsztaty
teatralne, fizyczne i chemiczne.

Zajęcia
z
hip-hopu
i
tańca
towarzyskiego
prowadzone przez instruktorów Skorp Dance Studio

Warsztaty chemiczne „Ropa naftowa i gaz
łupkowy” odbyły się w ramach programu
edukacyjnego PKN ORLEN „Lekcja chemii”

Warsztaty fizyczne

Uczniowie mieli także okazję poznać
japońską ceremonię parzenia herbaty oraz
sztukę
składania
papieru
origami.
Zawzięci sportowcy, mimo deszczu, grali
w
piłkę
nożną
na
orliku
lub
też
w siatkówkę, koszykówkę czy unihokej
w sali gimnastycznej. Dodatkową atrakcją
były
kącik
strategicznych
gier
planszowych i warsztaty fotograficzne.
Każdy uczestnik warsztatów dostał
od samorządu symboliczny prezent
w postaci lizaka.
Kącik strategicznych gier planszowych

Japońską ceremonię parzenia herbaty
prezentowała Zosia Kowalska (2a)

W środę, 29 maja 2013 r., pożegnaliśmy
223 tegorocznych absolwentów naszego liceum.

Uczestnicy uroczystości w auli szkolnej

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 13.30 w auli szkolnej recitalem aktorki i wokalistki
Klementyny Umer, której akompaniował na fortepianie i akordeonie Fabian Włodarek.

Klementyna Umer

Fabian Włodarek

Wprowadzenie sztandaru

Po części artystycznej wprowadzony został sztandar
szkoły i odśpiewany hymn narodowy. Następnie głos
zabrał pan dyrektor Ryszard Buczyński, który swoje
wystąpienie rozpoczął od przywitania wszystkich
przybyłych na uroczystość gości – burmistrza Płońska
p. Andrzeja Pietrasika i ks. kanonika Edmunda
Makowskiego, a także nauczycieli oraz absolwentów
i ich rodziców.

Wystąpienie dyrektora
Ryszarda Buczyńskiego

Pan dyrektor dokonał krótkiego podsumowania przebiegu egzaminów maturalnych, jak
również wyróżnił spośród grona tegorocznych absolwentów - zachowując układ alfabetyczny osoby, które wykroczyły poza rzeczywistość szkolną i odniosły sukcesy na skalę ogólnopolską.
Są to:

• Katarzyna Adamska – finalista XXXIX Olimpiady Historycznej (2013)
• Aleksandra Balcerzak – finalistka XLIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego /2013/
• Miłosz Borowski – wybitne osiągnięcia sportowe, m.in. srebrny medalista Halowych
Mistrzostwach Polski Juniorów w biegu na 3000 m, srebrny medalista
Mistrzostwach Polski Juniorów w biegu na 1500 m
• Marta Brzezińska – wicemistrzyni Mazowsza w biegu na 400 m
• Joanna Kruszyńska – finalistka XLIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego /2013/,
Srebrny Medal „Maxima Cum Laude”, druga najwyższa przeciętna
ocen w szkole /5,06/, świadectwo z wyróżnieniem
• Jan Orzechowski – laureat XXIV Olimpiady Filozoficznej (2012)
• Joanna Pisarek – finalistka XXII Olimpiady Teologii Katolickiej /2012/
• Aleksandra Rzewińska – finalistka XX Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu
Życia PCK /2012/
• Monika Wiekiera – wybitne osiągnięcia sportowe m.in. mistrzyni Polski w halowych
Mistrzostwach Polski w biegu na 60 m (2012/2013), I miejsce
w Mistrzostwach Polski Juniorów w biegu na 200 m
• Adrianna Wołowiec – finalistka XXXVIII Olimpiady Historycznej (2012). Złoty Medal
„Maxima Cum Laude”, najwyższa przeciętna ocen w szkole /5,07/,
świadectwo z wyróżnieniem
Ponadto świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymali:
Ewa Dzitowska, Eliza Grzymkowska, Aleksandra Krystek, Maja Leszczyńska, Adrianna
Piórkowska (trzecia najwyższa przeciętna ocen w szkole (5,0) - Brązowy Medal „Maxima
Cum Laude”, Małgorzata Powirtowska, Karolina Raczkowska (trzecia najwyższa przeciętna
ocen w szkole (5,0) - Brązowy Medal „Maxima Cum Laude”, Natalia Sawicka, Olga Sobocka
i Małgorzata Wiśniewska.

Na zakończenie swojego wystąpienia dyrektor Buczyński zwrócił się bezpośrednio do
absolwentów: Szanowni Państwo! Drodzy Absolwenci!
Czasu nie da się zatrzymać. Zakończyliście pewien etap
w życiu i dziś opuszczacie mury naszej szkoły. Zapewne już nigdy
nie spotkamy się w takim gronie, chciałbym więc podziękować Wam
za to, że byliście i zawsze będziecie częścią tej szkoły, za to, że ucząc
się, uprawiając różne sporty, występując w spektaklach szkolnych
i wykonując wiele innych czynności, tworzyliście jej historię, a dziś
stajecie się jej częścią.
Każdy z nas doświadcza różnych chwil – radość i smutek
nieustannie się przeplatają. I chyba tak powinno być, bo - jak
napisał ks. Jan Twardowski: „W życiu musi być dobrze
i niedobrze. Bo jak jest tylko dobrze, to jest niedobrze”. Przez lata
pobytu w naszej szkole Wy również przeżyliście zapewne wiele
lepszych i gorszych dni. Dziś jednak, kiedy opuszczacie to miejsce, na
pewno są wśród Was osoby, które żałują, że to już koniec ich
przygody z naszym liceum. Zostawiacie bowiem miejsce, które
dobrze znaliście, które nie zawsze było wolne od stresu, ale, mam nadzieję, dawało Wam
poczucie bezpieczeństwa. Przed Wami nieznane. Być może ekscytujące, ale zanim zmierzycie się
z nową rzeczywistością i w niej odnajdziecie - upłynie jeszcze dużo czasu.
Słowa często tak mało znaczą, nie zawsze przekuwają się w czyny, a jednak życzę Wam,
byście na swojej drodze spotykali ludzi, dla których ważniejsze od kariery czy pieniędzy będą
wartości, w które wierzą i byście sami takimi ludźmi byli.
My wszyscy: nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi życzymy Wam także, byście realizując swoje marzenia - potrafili odnaleźć własne miejsce w dorosłości. Byście w tym
świecie, w którym tak wielu jest samotnych, nie odtrącali swoich bliskich, przyjaciół i kolegów,
bo wtedy łatwiej Wam będzie kroczyć przez życie.
W imieniu całej społeczności szkolnej życzę Wam dostania się na upragnione studia
i realizacji życiowych planów.
Pamiętajcie o swojej starej szkole i o tym, że jest tu wielu życzliwych Wam ludzi.
Powodzenia!

Po przemówieniu pan dyrektor wręczył świadectwa
i nagrody 19 wyróżniającym się absolwentom.

Joanna
Kruszyńska

Adrianna Wołowiec

Katarzyna
Adamska

Adrianna Piórkowska

Karolina Raczkowska

Monika Wiekiera
Aleksandra Balcerzak

Ewa Dzitowska

Miłosz Borowski

Eliza Grzymkowska

Maja Leszczyńska
Aleksandra Krystek

Natalia Sawicka

Olga
Sobocka

Małgorzata Powirtowska

Małgorzata Wiśniewska

Krzysztof Falenta

Jakub
Bańka

Krzysztof Kryjak

Następnie głos zabrał burmistrz p. Andrzej Pietrasik, który podziękował
młodzieży za zaangażowanie w życie lokalne i życzył jej powodzenia
w dostaniu się na wymarzone studia, akcentując jednocześnie rolę
gruntownego wykształcenia i możliwości przez nie oferowane.
Z kolei ks. kanonik Edmund Makowski, po
odśpiewaniu
tradycyjnego
„Sto
lat”,
przekazał absolwentom u progu nowego
etapu w ich życiu kilka refleksji dotyczących
wkraczania w dorosłość i związanych z tym
wyzwań.
Ks. Edmund Makowski
Pan
burmistrz
Andrzej
Pietrasik

W imieniu uczniów młodszych klas
absolwentów pożegnała przewodnicząca
SU - Iza Sobocka. Wystąpił również
przedstawiciel absolwentów – Krzysztof
Kryjak, który podziękował dyrekcji,
kadrze
pedagogicznej,
wszystkim
pracownikom szkoły i internatu oraz
koleżankom i kolegom za wspólnie
spędzone lata.

Iza Sobocka

Krzysztof Kryjak

Uroczystość w auli szkolnej zakończyła
ceremonia przekazania sztandaru.

Następnie absolwenci udali się do wyznaczonych
sal, gdzie z rąk swoich wychowawców otrzymali
świadectwa ukończenia szkoły oraz nagrody.

Absolwenci z klasy 3f

Po raz ostatni w ławkach szkolnych zasiedli
absolwenci z klasy 3a

W piątek, 21 czerwca 2013 roku, w auli
szkolnej
odbyła
się
prezentacja
projektów
gimnazjalnych, przygotowanych przez uczniów klas
drugich gimnazjum pod kierunkiem nauczycieli,
którzy mieli ukierunkowywać i monitorować jej
pracę tak, by była możliwie najbardziej samodzielna.
Młodzież z klas 2w i 2z, podzielona na 10 grup,
przedstawiała owoce swojej kilkumiesięcznej pracy
nad projektami przed dyrekcją, wychowawcami,
opiekunami projektów oraz swoimi kolegami.

Prezentacja projektu
jednej z grup

gimnazjalnego

Tematy projektów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odblaski, a nasze bezpieczeństwo na drogach
Sole w życiu człowieka
Korzyści płynące z uprawiania sportu
Matematyka Capriciosa
Jak zbudować domu fontannę Herona?
Harry Potter and the secrets of London)
Jak zdrowo uprawiać sport
Zastosowanie wielokątów foremnych w parkietażach
Kibic – kibol – rola kibica we współczesnym sporcie
Mało znane kraje anglojęzyczne

Uczennice klasy 2w prezentują
swój projekt

W nocy z 21/22 VI 2013 r. 47 uczniów - miłośników
nocnego oglądania filmów) spotkało się w auli szkolnej, by
wziąć udział w maratonie filmowym. To już siódma odsłona
tej imprezy w naszej szkole (druga w bieżącym roku
szkolnym), która tym razem odbyła się pod hasłem „Noc
dramatów”. Młodzież obejrzała 5 filmów z zasobów filmoteki
szkolnej.

Maraton trwał od 19.00 do 7.00 rano

W czwartek, 27 VI odbyły się apele, na których
nauczyciele wychowania fizycznego dokonali podsumowania
osiągnięć sportowych uczniów gimnazjum i liceum w
kończącym się roku szkolnym. Szczególnie wyróżniającym
się sportowcom zostały wręczone nagrody książkowe i listy
gratulacyjne.

Osiągnięcia sportowe uczniów
zaprezentował wuefista
p. Robert Goszczyński

W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie naszej szkoły
brali udział w zawodach sportowych organizowanych
przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, Miejskie
Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku i Szkolny Związek
Sportowy w Ciechanowie. Kilku uczniów startowało w
zawodach rangi Mistrzostw Polski, Mistrzostw Mazowsza
oraz Mistrzostw Polski LZS reprezentując klub sportowy
MKS Płońsk.
W rywalizacji sportowej szkół ponadgimnazjalnych nasze
liceum – po raz siódmy z rzędu - zajęło I miejsce
w powiecie. Natomiast w rywalizacji szkół gimnazjalnych
zajęliśmy IV miejsce.

Osiągnięcia sportowe PGP
Wyniki współzawodnictwa sportowego klas:
I miejsce – klasa 3w
II miejsce – klasa 1w

III miejsce – klasa 3z

Wyróżniające osiągnięcia indywidualne:

Maciej
Andrzejczyk

Maciej Andrzejczyk 1w – 2. miejsce
w Mistrzostwach Polski Polskiej Federacji
Taekwon-do

Michał Lewandowski 3w – 1. miejsce w Mistrzostwach Makroregionu w biegu sztafetowym
4x100 m; 11 miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików w biegu sztafetowym 4x100 m;
18 miejsce w biegu na 1000 m w halowych Mistrzostwa Polski Juniorów w LA; 2 miejsce
w sztafecie olimpijskiej w Mistrzostwach Rejonu w LA
Adam Gralewicz 3z - 1. miejsce w Mistrzostwach Makroregionu w biegu sztafetowym
4x100 m; 11 miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików w biegu sztafetowym 4x100 m;
2 miejsce w sztafecie olimpijskiej w Mistrzostwach Rejonu w LA
Kamil Kwiatkowski 3w - 1. miejsce w Mistrzostwach Makroregionu w biegu sztafetowym
4x100 m; 11 miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików w biegu sztafetowym 4x100 m

Łukasz Magnuszewski 3z - 1. miejsce w Mistrzostwach Makroregionu w biegu sztafetowym
4x100 m; 11 miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików w biegu sztafetowym 4x100 m;
14. miejsce w biegu na 200 m w Mistrzostwach Polski LZS

Jakub Palmowski 3w – 2. miejsce w sztafecie olimpijskiej w Mistrzostwach Rejonu w LA
Kamil Popowski 3w – 2. miejsce w sztafecie olimpijskiej w Mistrzostwach Rejonu w LA
Zawodnicy trenują w klubie MKS Płońsk.

Michał Lewandowski, Kamil Kwiatkowski,
trener Robert Adamski, Łukasz Magnuszewski
i Adam Gralewicz

Puchar dla klasy 3w za zajęcie I miejsca
w szkolnym turnieju piłki nożnej odebrał z rąk
pana dyrektora Ryszarda Buczyńskiego kapitan
drużyny Jakub Palmowski

Osiągnięcia zespołowe uczniów PGP:
• 4. miejsce w Mistrzostwach Rejonu i 2. miejsce w Mistrzostwach Powiatu w drużynowym
tenisie stołowym (Franciszek Stranz 3z, Damian Żmijewski 2z – opiekun p. Robert
Goszczyński)
• 5. miejsce w Mistrzostwach Rejonu i 1. miejsce w Mistrzostwach Powiatu w koszykówce
chłopców szkół gimnazjalnych (Jakub Palmowski 3w, Michał Smoliński 3w, Michał
Lewandowski 3w, Kamil Kwiatkowski 3w, Kamil Popowski 3wm Franciszek Stranz 3w,
Łukasz Magnuszewski 3z, Maciej Bednarski 2z, Piotr Janczarek 2z, Szymon Rostek 2z,
Bartosz Wiśniewski 2z, Michał Piotrowski 2z – opiekun p. Marek Goliasz
• 3. miejsce w Mistrzostwach Powiatu i 3. miejsce w Mistrzostwach Płońska w LA –
opiekun p. Jolanta Rutkowska
• 1. miejsce w Mistrzostwach Płońska w piłce siatkowej chłopców rocznik 1999 - opiekun
p. Robert Goszczyński

Drużyna koszykarska PGP oraz
reprezentantki szkoły w LA

Osiągnięcia sportowe uczniów liceum
Wyniki współzawodnictwa sportowego klas:
I miejsce – klasa 1a3
II miejsce – klasa 2a
III miejsce – klasa 2c1
Wyróżniające osiągnięcia indywidualne:
• Monika Wiekiera 3e – 1. miejsce w halowych
Mistrzostwach Polski juniorów w biegu na 60 m
Monika Wiekiera zdobywa Mistrzostwo Polski
• Miłosz Borowski 3c – 2. miejsce w halowych
Mistrzostwach Polski juniorów w biegu na 3 km
• Marta Brzezińska 3f – 2. miejsce w biegu na
400 m w Mistrzostwach Mazowsza juniorów w LA
• Dawid Lis 1A3 – 6. miejsce w biegu na 300 m
w halowych Mistrzostwach Polski Juniorów w LA;
2. miejsce w biegu na 400 m ppł w Mistrzostwach
Makroregionu w LA,; 1.miejsce w biegu na 400 m
ppł w Mistrzostwach LZS, 6. miejsce w biegu na
110 m przez ppł w Mistrzostwach LZS
• Krzysztof Krzyżanowski 1A3 – 3. miejsce w biegu
na 100 i 200 m w Mistrzostwach Makroregionu
w LA; 1. miejsce w biegu na 100 i 200 m
Mistrzostwach Mazowsza Juniorów w LA, 5. miejsce
w biegu na 100 i 200m w Mistrzostwach LZS
Miłosz Borowski (pierwszy od lewej)

• Aleksandra Leszczyńska 1a2 – 3. miejsce
w Mistrzostwach Polski LZS w trójskoku
• Piotr Jaroszewski 2a – 1. miejsce
w Mistrzostwach Rejonu w tenisie stołowym
• Patryk Sobierański 2a – 2. miejsce
w Mistrzostwach Rejonu w tenisie stołowym
• Łukasz Leśniewski 1a3 – 1. miejsce
w Mistrzostwach Powiatu w biegu na 1500 m
• Emil Owocki 1a2 – 2. miejsce
w Mistrzostwach Powiatu w biegu na 1500 m
• Paulina Kowalska 2c1 – 1. miejsce
w Mistrzostwach Powiatu w biegu na 100 m
• Angelika Rutkowska 1b2 – 2. miejsce
w Mistrzostwach Powiatu w biegu na 100 m

Krzysztof Krzyżanowski

Dawid Lis z trenerem Robertem Adamskim

Piotr Jaroszewski i Patryk Sobierański

Osiągnięcia zespołowe uczniów liceum
• 1. miejsce w Mistrzostwach Rejonu oraz 1. miejsce w Mistrzostwach Powiatu i Płońska
w koszykówce dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych (Joanna Gawryszewska 2a, Julia
Mizerska 2c1, Maja Leszczyńska 3c, Aleksandra Leszczyńska 1a3, Jolanta Kownacka 1a2,
Julita Prządak 1b1, Elżbieta Rubinkowska 3f, Izabela Podgórska 3d – opiekun p. Marek
Goliasz)
• 3. miejsce w Mistrzostwach Rejonu oraz 1. miejsce w Mistrzostwach Powiatu i Płońska
w koszykówce chłopców szkół ponadgimnazjalnych (Marcin Gutowski 3a, Norbert Kowalski
2c2, Mikołaj Mucha 2f, Jakub Szewczak 2a, Hubert Szczech 2a, Artur Junczak 2a, Adam
Kapuściński 2f, Grzegorz Winosławski 3g, Michał Figura 1a3, Marek Kujawski 2a – opiekun
p. Marek Goliasz)
• 4. miejsce w Mistrzostwach Rejonu oraz 2. miejsce w Mistrzostwach Powiatu i Płońska
w piłkę siatkową dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych – opiekun p. Mariola Michalska

Mistrzowie powiatu i brązowi medaliści
w rejonie.
W górnym rzędzie, od lewej: Adam
Kozakiewicz, Adam Kapuściński, Jakub
Szewczak, Hubert Szczech, Grzegorz
Winosławski, Michał Figura, Mikołaj
Mucha, opiekun Marek Goliasz.
W dolnym rzędzie, od lewej: Artur
Junczak, Marek Kujawski, Bartek
Papierzyński, Marcin Gutowski, Norbert
Kowalski.

• 4. miejsce w Mistrzostwach Rejonu oraz 1. miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce nożnej
chłopców szkół ponadgimnazjalnych, 4. miejsce w Mistrzostwach Płońska w halowej piłce
nożnej – opiekun p. Marek Goliasz
• 1. miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych –
opiekun p. Marek Goliasz
• 2. miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej chłopców szkół ponadgimnazjalnych –
opiekun p. Marek Goliasz
• 2. miejsce w Mistrzostwach Powiatu oraz 1. miejsce w Mistrzostwach Płońska w LA –
opiekun p. Jolanta Rutkowska
• 3. miejsce w Mistrzostwach Powiatu w halowej piłce nożnej dziewcząt szkół
ponadgimnazjalnych – opiekun p. Robert Goszczyński
• 2. miejsce w Mistrzostwach Płońska w piłce siatkowej chłopców szkół ponadgimnazjalnych –
opiekun p. Marek Goliasz

Mistrzynie powiatu w piłce ręcznej.
W górnym rzędzie, od lewej:
opiekun Marek Goliasz, Ala
Ostrowska, Monika Kucharzak,
Iwona Strubczewska, Paulina
Szcześniak, Jolanta Kownacka,
Milena Rogińska, Paulina
Ruszkowska, Katarzyna Adamska.
W dolnym rzędzie, od lewej: Natalia
Buras, Karolina Kucharzak, Marta
Dobaczewska, Ola
Leszczyńska, Karolina Raczkowska

Od kilku już lat, tuż przed zakończeniem roku
szkolnego, odbywają się w naszej szkole pogadanki w
ramach akcji „Bezpieczne wakacje”. Ich celem jest
uwrażliwienie młodzieży na wakacyjne zachowania,
które będą służyły wypoczynkowi z zachowaniem
wszelkich zasad bezpieczeństwa. W bieżącym roku
szkolnym takie pogadanki odbyły się – oddzielnie dla
uczniów gimnazjum i liceum –
w czwartek, 27 VI.
O
zasadach
bezpiecznego
odpoczynku,
o konieczności zachowania ostrożności i rozwagi
pomimo wakacyjnej beztroski opowiadali: aspirant
Paweł Wudarczyk oraz przedstawiciel Sanepidu –
pani Anna Ozimkiewicz.

Pani Anna Ozimkiewicz
i aspirant Paweł Wudarczyk

Poruszane były m. in. takie tematy jak: bezpieczeństwo w korzystaniu z Internetu,
zawieranie nowych znajomości, udział w imprezach, dyskotekach, wzmożone kradzieże,
konsekwencje przekraczania prawa, problem używek (alkoholu, nikotyny, narkotyków,
dopalaczy), konsekwencje przygodnych kontaktów seksualnych, zasady korzystania
z kąpielisk, opalania, niebezpieczeństwo ukąszeń itp.

W ramach akcji „Bezpieczne wakacje” odbyły się dwa spotkania
– jedno dla gimnazjalistów, a drugie dla uczniów liceum

Młodzież z zainteresowaniem
słuchała swoich rozmówców,
dowiedziała się wielu
praktycznych rzeczy, a na
koniec obejrzała film
dotyczący dopalaczy, który
był szczególnie interesujący
zważywszy na to, że jego –
zarówno autorami, jak i
bohaterami byli młodzi ludzie,
wykorzystujący swoje
doświadczenie z używkami po
to, by przestrzec przed nimi
innych.

Martyna Jabłonowska

27 VI odbył się apel ekologiczny,
podczas którego uczennice klasy 3w –
Magdalena Hajdas, Karolina Iwańczyk,
Martyna Jabłonowska i Iga Oziemblewska
–
zaprezentowały uczniom gimnazjum
prezentację multimedialną, przygotowaną
na konkurs przeprowadzony w ramach
pilotażowego programu profilaktycznego
„Kleszcz
mały czy duży nic

dobrego nie wróży”.

Konkurs zorganizowała Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Płońsku
i Nadleśnictwo Płońsk.

W apelu wzięli udział uczniowie gimnazjum

Kleszczowe zapalenie opon mózgowych i mózgu oraz borelioza są najgroźniejszymi z wielu
chorób wywoływanych przez kleszcze. Ich konsekwencje są niebywale groźne dla zdrowia
i życia ludzkiego, dlatego należy odpowiednio zabezpieczać się przed ugryzieniami,
a w przypadku ukąszenia nie bagatelizować sprawy. W swojej prezentacji uczennice
przedstawiły: sytuację epidemiologiczną chorób odkleszczowych w Polsce i województwie
mazowieckim, zasady rozmnażania się, bytowania i odżywiania kleszczy, rodzaje i metody
profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze na człowieka. Przygotowały również quiz,
którego pytania dotyczyły powyższej problematyki, a uczniów, którzy prawidłowo na nie
odpowiedzieli, nagradzały cukierkami.

Slajdy prezentowały Magdalena Hajdas
i Karolina Iwańczyk

Gimnazjaliści - skuszeni słodką nagrodą - chętnie
odpowiadali na pytania konkursowe

Zakończenie zajęć lekcyjnych to jedno z milszych wydarzeń, jakie przeżywają w czasie
roku szkolnego uczniowie i nauczyciele. W naszej szkole uroczystość ta odbywa się już po raz
95. - mamy więc za sobą długą i piękna historię, choć nie wolną od załamań i trudnych
chwil.
Oficjalna część uroczystości zakończenia roku szkolnego dla uczniów liceum rozpoczęła
się o godz. 9.00 w sali gimnastycznej.

Nauczyciele i młodzież licealna

Poczet sztandarowy wprowadził sztandar, odśpiewany
został hymn narodowy. Następnie głos zabrał pan
dyrektor Ryszard Buczyński, który powitał:
• wicestarostę powiatu płońskiego i jednocześnie
przewodniczącego rady rodziców – pana
Andrzeja Stolpę,
• księdza kanonika Edmunda Makowskiego,
• emerytowanych nauczycieli naszej szkoły oraz
• całą
społeczność
szkolną
tj.
nauczycieli
oraz
zgromadzoną młodzież,
po czym dokonał podsumowania kończącego się roku
szkolnego.

Wprowadzenie sztandaru

Dyrektor Ryszard Buczyński wita wszystkich
uczestników uroczystości m.in. gości: ks. kanonika Edmunda Makowskiego i wicestarostę Andrzeja Stolpę

1 września 2012 roku naukę w 19 klasach liceum rozpoczęło 610 uczniów.
26 kwietnia 2013 roku szkołę ukończyło 224 uczniów klas trzecich. 28 czerwca 2013 r.
w 12 klasach licealnych naukę zakończyło 386 uczniów.
Przeciętna ocen z przedmiotów obowiązkowych wyniosła w skali szkoły 3,51 i jest
porównywalna z ubiegłoroczną.
W wyniku klasyfikacji indywidualnej najwyższe przeciętne ocen uzyskali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Przedpełska Justyna /2a/ - 4,85
Marciniak Monika /1b1/ - 5,00
• Kozera Anna /2c1/ - 4,84
Kowalska Aleksandra Zofia /2a/ - 5,00
• Prusik Kornel /1a1/ - 4,83
Kucharzak Monika /2a/ - 5,00
• Kołodziejczyk Klaudia /1b1/ - 4,81
Wierzchowski Adrian /2c1/ - 5,00
• Górczyński Dominik /1a1/ - 4,79
Dalecka Renata /1a1/ - 4,94
• Majewska Karolina /1a3/ - 4,78
Bluszcz Julita /1c/ - 4,94
• Lewandowski Marcin /2a/ - 4,77
Ciesielska Martyna /1a1/ - 4,89
• Zglinicka Katarzyna /2c2/ - 4,76
Wrońska Małgorzata /1a1/ - 4,89
• Sarzalska Klaudia /1b1/ - 4,75
Adamska Anna /1c/ - 4,88
• Filipiak Patrycja /1c/ - 4,75
Kozłowska Eliza /1b1/ - 4,87
Lewandowska Justyna /2a/ - 4,85
Ostrowska Alicja /2a/ - 4,85
Uczniowie ci otrzymają świadectwa z wyróżnieniem.

Osiąganie dobrych wyników w nauce jest nierozerwalnie związane z frekwencją, a ta
pozostawia wiele do życzenia, w b. r. szk. wyniosła 92,92%. Na szczególną pochwałę zasługuje
więc grupa 15 uczniów, którzy nie opuścili ani jednego dnia w ciągu roku szkolnego.

Biorąc pod uwagę wszystkie kryteria
międzyklasowego, ustalono następujące wyniki:
I miejsce zajęła klasa 2a – 1030 pkt.
II miejsce zajęła klasa 1a1- 734 pkt.
III miejsce zajęła klasa 3a - 594 pkt.

szkolnego

regulaminu

współzawodnictwa

Uwzględniając osiągnięte wyniki, Rada Rodziców postanowiła ufundować nagrodę
pieniężną w wysokości 1500 złotych dla klasy 2a za zajęcie 1. miejsca w rywalizacji szkolnej,
nagrodę w wysokości 1000 złotych dla klasy 1a1 za zajęcie 2. miejsca w tej rywalizacji
i nagrodę w wysokości 1000 złotych dla klasy 1a2 za największy postęp w tej rywalizacji tj.
awans z 13. na 8. miejsce (o 278 pkt.).
Kończący się rok szkolny był dla naszej szkoły udanym rokiem w rywalizacji olimpijskiej. Nasi
uczniowie odnieśli znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Na
szczególne podkreślenie zasługują osiągnięcia:
• Adriana Wierzchowskiego /2C1/– laureata XLIV Olimpiady Języka Rosyjskiego, finalisty
XLIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, kandydata do stypendium PRM i MEN
• Walerii Jerszowej-Stefańskiej /2B/ – finalistki XLIV Olimpiady Języka Rosyjskiego,
• Julii Łukaszewskiej /1B1/ – finalistki XLIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
• Mileny Przybyszewskiej /1A1/ – finalistki XLIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
• Joanny Sobczyńskiej /2B/ – finalistki XLIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
• Jakuba Szewczaka /2A/ – finalisty LIV Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie
Współczesnym,
• Dominika Górczyńskiego /1A/1- finalisty XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.
Do tego grona należy dodać jeszcze tegorocznych absolwentów szkoły:
• Katarzynę Adamską /3A/ - finalistkę XXXIX Olimpiady Historycznej,
• Aleksandrę Balcerzak /3B/ - finalistkę XLIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
• Joannę Kruszyńską /3B/ - finalistkę XLIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
Drużyna reprezentująca naszą szkołę: Karol Machnacki/2A/, Alicja Ostrowska/2A/, Jakub
Jaskulski /2C1/ oraz Aleksandra Rybacka /2C1/ - zajęła II miejsce w Mistrzostwach
Okręgowych Pierwszej Pomocy.
Nasi uczniowie im. in. Dawid Lis /1a3/, Krzysztof Krzyżanowski /1a3/, Aleksandra
Leszczyńska /1a2/, Monika Wiekiera /3e/, Miłosz Borowski /3c/ odnosili też znaczące sukcesy
sportowe, o których pisaliśmy w podsumowaniu roku sportowego.

Kończąc swoje wystąpienie, pan dyrektor życzył całej
społeczności szkolnej wielu słonecznych dni w czasie wakacyjnego
wypoczynku. Zwrócił się również z prośbą do uczniów, by,
odpoczywając, kierowali się zawsze zdrowym rozsądkiem,
pamiętając o tym, że mają tylko jedno zdrowie i życie, by
wszyscy mogli za dwa miesiące spotkać się zdrowi i wypoczęci.
Następnie
dyrektor
Buczyński
wręczył
świadectwa
promocyjne i nagrody 36 wyróżniającym się uczniom.

Wystąpienie dyrektora R. Buczyńskiego

Adrian Wierzchowski i Wałeria JerszowaStefańska odbierają świadectwa i nagrody

Julia Łukaszewska

Milena Przybyszewska

Dominik Górczyński

Jakub
Szewczak

Joanna Sobczyńska

Wręczanie świadectw i nagród szczególnie wyróżniającym się uczniom

Wręczanie świadectw i nagród szczególnie wyróżniającym się uczniom

Wystąpienie p. wicestarosty Andrzeja Stolpy

Oficjalną część uroczystości zakończyło
wystąpienie wicestarosty p. Andrzeja
Stolpy,
księdza
kanonika
Edmunda
Makowskiego i wyprowadzenie sztandaru.
Program artystyczny zaprezentowali
uczniowie z Koła Kultury Żywego Słowa
oraz szkolny zespół muzyczny.
Po uroczystości w sali gimnastycznej
uczniowie spotkali się w salach lekcyjnych
z wychowawcami, którzy wręczyli im
świadectwa i nagrody – książki, listy
gratulacyjne i kubeczki z logiem szkoły.

Ks. kanonik Edmund Makowski

Poczet sztandarowy wyprowadza sztandar szkoły

Program artystyczny

Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla
uczniów PGP rozpoczęła się o godz. 11.00.
Zgodnie
ze
szkolnym
ceremoniałem
wprowadzony
został
sztandar
gimnazjum
i odśpiewany hymn narodowy.
Pani
wicedyrektor
Grażyna
Pydynowska
powitała wszystkich uczestników uroczystości:
wicestarostę i przewodniczącego rady rodziców –
p. Andrzeja Stolpę, naczelnika wydziału oświaty
– p. Pawła Dychtę, nauczycieli, rodziców
i oczywiście gimnazjalistów, a następnie dokonała
podsumowania kończącego się roku szkolnego.
Młodzież gimnazjalna

Poczet sztandarowy wprowadza sztandar PGP

Wystąpienie pani wicedyrektor
Grażyny Pydynowskiej

W roku szkolnym 2012/2013 do Powiatowego Gimnazjum Publicznego uczęszczało 204
uczniów. Wszyscy uczniowie z klas 1. i 2. otrzymują promocję do klasy programowo wyższej,
a 3-klasiści otrzymują świadectwa ukończenia gimnazjum. 71 uczniom i absolwentom
zostanie wręczone świadectwo z wyróżnieniem. Przeciętna ocen ze wszystkich przedmiotów
wyniosła w tym roku 4,55. Grupa uczniów bardzo dobrych liczy 121 osób, a dobrych 68.
Uczniowie ci stanowią łącznie ponad 92 % wszystkich uczniów. 37 uczniów uzyskało średnią
ocen 5,00 i powyżej. Są to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bronowska Aleksandra /3w/ - 5,25
Bednarski Maciej /2z/ - 5,25
Archutowska Marta /3z/ - 5,23
Dychto Marta /3z/ - 5,21
Witkowska Jagoda /1z/ - 5,21
Janczarek Piotr /2z/ - 5,19
Frej Wiktoria /3w/ - 5,14
Fotek Sebastian /1z/ - 5,14
Lewandowska Barbara /1w/ - 5,14
Urbańska Karolina /2z/ - 5,13
Kostrzewa Weronika /2w/ - 5,12
Niemirska Weronika /3z/ - 5,08
Marczewska Alicja /3z/ - 5,07
Magnuszewski Łukasz /3z/ - 5,07
Kacprowska Joanna /3z/ - 5,07
Jabłonowska Martyna /3w/ - 5,07
Iwańczyk Karolina /3w/ - 5,07
Gutowska Aneta /3w/ - 5,07
Grenadier Marta /3w/ - 5,07

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bielska Aleksandra /3w/ - 5,07
Bałdyga Jan /1z/ - 5,07
Konstantinow Jolanta /1w/ - 5,07
Rostek Szymon /2z/ - 5,06
Żurańska Maria /2w/ - 5,06
Piechota Olga /2w/ - 5,06
Dublas Aleksandra /2w/ - 5,06
Borawski Michał /2w/ - 5,06
Arseniuk Aleksandra /2w/ - 5,06
Szabat Iga /3z/ - 5,00
Sychowicz Natalia /3z/ - 5,00
Iwanow Wiktoria /3w/ - 5,00
Zgierska Marta /2w/ - 5,00
Mystkowska Aleksandra /1z/ - 5,00
Łukasiewicz Monika /1z/ - 5,00
Jasińska Anna /1z/ - 5,00
Falenta Adrianna /1w/ - 5,00
Dzitowska Iza /1w/ - 5,00

Średnia frekwencja wyniosła 93,12 %. 8 uczniów nie opuściło ani jednego dnia nauki.
Wewnątrzszkolną rywalizację wygrała klasa 3w.

W roku szkolnym 2012/2013 w konkursach przedmiotowych największe osiągnięcia uzyskali:
 Dychto Marta /3z/– laureatka Konkursu Geograficznego
 Kuta Piotr /3z/– laureat Konkursu Historycznego
 Archutowska Marta /3z/ – finalistka Konkursu Geograficznego
 Piekarz Robert /3w/ – finalista Konkursu Geograficznego
finalista Konkursu Historycznego
 Niemirska Weronika /3z/ – finalistka Konkursu Geograficznego
 Bronowska Aleksandra /3w/ – finalistka Konkursu Historycznego
 Janczarek Piotr /2z/ – finalista Konkursu Historycznego
 Kacprowska Joanna /3z/ – finalistka Konkursu Języka Rosyjskiego
 Frej Wiktoria /3w/ – laureatka tematycznego Konkursu Prymasa Tysiąclecia „Być jak
…? Nowych ludzi plemię”
 Jabłonowska Martyna/3w/ - laureatka tematycznego Konkursu Prymasa Tysiąclecia
„Być jak …? Nowych ludzi plemię”
 Maciej Bednarski /2z/ - laureat XIV Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej
Gimnazjaliści odnosili również sukcesy w konkursach artystycznych i zawodach sportowych
(te ostatnie zostały zaprezentowane na apelu podsumowującym rok sportowy w dniu
27 czerwca 2013 r.)
W kwietniu uczniowie klas 3. przystąpili do egzaminu gimnazjalnego. Ich wyniki w ujęciu
procentowym przedstawiają się następująco:
Część humanistyczna: historia i wos – 80,1%
Część humanistyczna: język polski – 81,4 %
Część matematyczno-przyrodnicza: przyroda – 76,2 %
Część matematyczno-przyrodnicza: matematyka – 77,2 %
Język obcy – poziom podstawowy: język angielski – 93,5 %
język rosyjski – 83,4 %
język niemiecki – 91,7 %
W skali staninowej wyniki każdej z tych części mieszczą się w staninie 9., czyli najwyższym,
co oznacza, że należymy do grupy 4% najlepszych gimnazjów w Polsce.

Pani wicedyrektor Grażyna Pydynowska
pogratulowała w imieniu swoim i pana
dyrektora
Ryszarda
Buczyńskiego
(nieobecnego z racji innych zobowiązań)
sukcesów i wręczyła nagrody 30 szczególnie
wyróżniającym się gimnazjalistom.

Marta Dychto

Piotr Kuta

Robert Piekarz

Marta Archutowska

Aleksandra Bronowska

Joanna
Kacprowska

Weronika Niemirska
Piotr Janczarek

Wiktoria Frej

Martyna Jabłonowska

Maciej Bednarski

Wręczanie świadectw i nagród szczególnie wyróżniającym się uczniom

Ostatnim punktem oficjalnej części uroczystości była
ceremonia
przekazania
sztandaru
szkoły.
Poczet
sztandarowy
złożony
z
absolwentów
(Aleksandra
Bronowska, Lena Rajewska i Łukasz Magnuszewski)
przekazał sztandar swoim młodszym kolegom –
Maciejowi Bednarskiemu (2z), Marcie Zgierskiej (2w)
i Aleksandrze Arseniuk (2w).

Pan wicestarosta Andrzej Stolpa pogratulował
gimnazjalistom uzyskanych wyników i życzył
słonecznych wakacji

Ceremonia przekazania sztandaru

Po programie artystycznym zaprezentowanym
przez Koło Kultury Żywego Słowa i zespół
muzyczny młodzież gimnazjalna rozeszła się do
klas lekcyjnych na spotkania z wychowawcami.

Słonecznych, pełnych niezapomnianych wrażeń i bezpiecznych wakacji !

